DRIJFVEREN
Drijfveren zijn de werkelijke motor achter groei en ontwikkeling,
maar in hoeverre zijn bedrijven in Noord-Nederland daar bewust
mee bezig? En hoe pakken ze dat aan? NOM is nieuwsgierig en
interviewt voor deze nieuwe rubriek organisaties die hun beweegredenen actief onderzoeken.
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Passend antwoord op
prangende vraag
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is nu precies het principe? En waarin schuilt het verschil
tussen de methode van Detact Diagnostics en de gangbare
technieken? ‘Met de huidige technieken moet je bacteriën
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